
Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.

user
Text napsaný psacím strojem
              15.7. - 19.7. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar s tyrolským knedlíčkem                                                                       9,1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Smažený mletý steak z hoki, vařené brambory                                                                     4,1,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Krémová brokolicová polévka                                                                                   7,6,9

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí masíčko s rajskou omáčkou, domácí kynutý celozrnný knedlík                             9,3,1,11

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s mletým masem a rýží                                                                            9

user
Text napsaný psacím strojem
        Kuřecí palačinky na tymiánu, šťouchané brambory

user
Text napsaný psacím strojem
Hrachová polévka s celozrnnými krutony                                                             1,6,11,9

user
Text napsaný psacím strojem
Kuskus s mletým kuřecím masem a zeleninou, sypaný sýrem                                     7,9,6,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s guinoou                                                                                                    9

user
Text napsaný psacím strojem
Králičí ragů s rajčaty a řapíkatým celerem, dušená rýže                                                 9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda               01a,01b,6,7                    

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, rybí pomazánka                                          1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vita rohlík                                                                           1,01a,01b,01c

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, pažitková pomazánka                                     

user
Text napsaný psacím strojem
1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový meruňkový jogurt                                                     7

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka                                                                1,01a3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, máslo                                                  1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík                                                                      1,01a,01b,01c,7

user
Text napsaný psacím strojem
Toustový chléb máslo, plátkový sýr eidam          1,01a,01b,7 

user
Text napsaný psacím strojem
Cereální bageta tmavá                                                      1,01a,6,11




